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شرح المختصر في أصول  2

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 به ومن وااله، أما بعد:اصحأآله و والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى بسم اهلل، واحلمد هلل، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

َُه اهلل تَ َعاَل -قال املؤلف   :-َرِحم
 ."المسلك الرابع: إثباتها بالمناسبة"✍

هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد بسم اهلل الرِحن الرحيم، احلمد 
 .-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن حممًدا عبد اهلل ورسوله 

بدأنا بالدرس املاضي باحلديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباهتا، ومر معنا ثالثة مسالك، 
 .رابع وهو الطريق الرابع إلثباهتاواملسلك ال

يعين أن تكون املناسبة اليت سيعرفها  )إثباتها بالمناسبة( ( واملراد بإثباتها المناسبة)قال املصنف: 
املصنف بعد قليل دلياًل لكشف العلية، فيكون حتديد العلة ومعرفتها بإظهار املناسبة من ذات احلكم 

املناسبة، فإهنا من  ال من النص الذي دل على احلكم؛ ألن النص إذا كان قد دل على احلكم وأثبت
باب اإلمياء للعلة اليت فيها مناسبة، وقد مرت معنا يف الدرس املاضي، وإمنا حديثنا هنا عن كشف العلة 

 .ن ذات احلكم دون النظر إل دليلهم
َفت  وهذا املسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو اإلثبات باملناسبة من املسالك املهمة، فإذا ُكشم

َفت باملناسبة يسمونه بقياس الذي يُلَحق فيه الفرع باأل فإن القياس العلة باملناسبة صل بناءً على علٍة ُكشم
إلخالة، وهذا معىن قوهلم: ا اإلخالة، وذلك أن اجملتهد يتخيل مناسبًة يف الوصف الذي ُعلَِّل به احلكم.

 .وهو من املسالك الدقيقة
 جملد طُبمع يف العراق قدميًا يف جملد امسه ]شفاء العليل يفوقد ألَّف أبو حامٍد الغزايل كتابًا كبريًا يف 

أو حنو ذلك سجع كتابه، وذكر كثريًا من املسائل لدقيقة يف هذا  [مسائل الشبه واملناسبة والتخييل
 .الباب، وأن كثريًا من الناس رمبا يستصعبون مسائل املناسبة ألجل ذلك

، -عليه رِحة اهلل–ناسبة شيخ اإلسالم وهو مسلك امل ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك
رد على النسفي يف كتابه يف اجلدل، وبنيَّ كثريًا من طرائق أهل  [تنبيه الرجل العاقل]فإن له كتابًا امسه 

 لة أقدام لبعضز ألن هذا املسلك يف احلقيقة هو م احلديث، باعتبار هذا املسلك وهو مسلك املناسبة؛
 .لكالناس، وسيأيت اإلشارة لبعض ذ



 

 

 

 

3 

3 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

قبل أن يتكلم املصنف عن معىن املناسبة، إثبات العلة باملناسبة هو مسلك احملققني كما عرب الشيخ 
تقي الدين، فقال: إن إثبات العلة باملناسبة هو دليٌل صحيٌح عند احملققني، وقد أطال اجلويين يف الرد 

ملتأخرين يذكرونه، وأما متقدمو على من أنكر املناسبة يف إثبات العلة، وأما أصحاب اإلمام أِحد فإن ا
العراقيني من أصحاب اإلمام أِحد كالقاضي أيب يعلى يف كتبه األول وأيب اخلطاب، فإهنم مل يذكروا 
املناسبة مسلًكا من مسالك العلة، وإمنا اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة األصول اليت ستأيت 

عراقيني يف أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد احملض، وأما بعد قليل، وهذا أملح له الشيخ تقي الدين أن ال
الذين يعنون باملناسبة إمنا هم اخلراسينيون سواء من الشافعية أو من احلنابلة، وأما العراقيون من احلنابلة 
والشافعية فقد كانوا أهل طرٍد حمض فيثبتون العلة بالوجود والعدم الذي هو الدوران، وسيأتينا يف املسلك 

بعده، وعلى العموم، فإن هذا مسلك صحيح عند احملققني، وال شك أن كثريًا من أهل العلم قد  الذي
 أعملوه.
 .وهي: أن يقترن بالحكم وصٌف مناسٌب""✍

؛ أي أن إثبات العلة هو أن يقرتن باحلكم وصٌف مناسب، فالضمري يف قوله: )وهي(قول املصنف: 
 .عائٌد إل إثبات العلة باملناسبة )وهي(

 االقتران بالحكم نوعان: )أن يقترن بالحكم(وقوله: 
االقرتان يف النص الذي دل على احلكم. وهذا قدم اإلشارة إليه يف مسلك النص عندما يكون  -

 .يه معىًن مناسب، وليس هذا املرادبوصٍف، وكان ذلك الوصف ف النص قد قرن احلكم
وإمنا املراد النوع الثاين من االقرتان وهو اقرتان احلكم بالوصف، ويكون كشفه باالستنباط والبحث،  -

باحلكم وصٌف  رتنقيقال: أن يال بالنص، وهذا هو املراد هنا؛ ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسًبا، ف
 .منصوٍص عليه، قد يقال: إنه جيد غري

ليخرج لنا التعليل باألمساء، فإن التعليل باألمساء ال يكون كشفها باملناسبة، وتقدم  وصٌف()قوله: 
 معنا أن احلكم الشرعي قد يكون علًة وهو التعليل باألمساء.

 املناسب.؛ أي فيه معىن املناسبة، وسيشرح بعد قليل املصنف ما معىن الوصف )مناسٌب(
وهو: وصٌف ظاهٌر منضبٌط، يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوًدا "✍

 . أو دفع مفسدة"من حصول مصلحة  
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شرح المختصر في أصول  4

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

فعرف جزء التعريف وهو الوصف املناسب، وهذا  )وصٌف مناسب(هذا عائٌد لقوله:  وهو()قوله: 
التعريف الذي عرف به املصنف الوصف املناسب هو تعريف اآلمدي وابن احلاجب، وغريهم، وإال فإن 
الوصف املناسب هناك تعاريف متعددة، منها تعريف أيب زيد الدبوسي، وقد تبعه ابن العماد املقدسي 

ا ُعرمض على العقول السليمة واألفهام املستقيمة تلقته الذي إذ}مث املصري احلنبلي حينما قال: 
قع املصلحة بعده لرابط عقليٍّ إنه ما تتو }، وهذا عليه اعرتاضات، وقيل وهو تعريف الطويف: {بالقبول

 وهذا أيًضا فيه يعين اعرتاض، وما من تعريف إال وعليه اعرتاض. {ما
ليخرج  مر معنا أنه )الوصف( املصنف بتعبري  وصٌف ظاهٌر()هو الوصف املناسب قال املصنف: 

 .اء واألحكام فإهنا ليست أوصافًااألمس
 معناه أنه جليٌّ وبنيِّ وواضح، فيخرج به الوصف اخلفي غري الواضح. )الظاهر(ب وتعبري املصنف 

يدلنا على أن غري املنضبط ال يكون داخاًل، إذ املنضبط هو الذي ال خيتلف  منضبٌط()وقوله: 
األشخاص، وال باختالف األزمان، وال باختالف األمكنة، فإن كان الوصف خيتلف باختالف 

 .ه القيود الثالثة فإنه غري منضبطباختالف أحد هذ
املشقة ختتلف بني القوي والضعيف، وختتلف بني الصغري والكبري، وختتلف بني  فعلى سبيل المثال:

 ست وصًفا منضبطًا.البالد احلارة والباردة وهكذا، فدل على أن املشقة لي
 ترتيًبا خُيرمج أمرين: هذا اللزوم الذي يكون  يلزم من ترتيب الحكم عليه()وقوله: 

زم من ترتب احلكم عليه شيء؛ ألنه وصف خيرج الوصف الطردي فإن الوصف الطردي ال يل -
 .طردي حمض ال أثر له

وكذلك اإلحلاق باعتبار الشبه، فإن الشبه ال يلزم من ترتب احلكم عليه، فالوصف الشبهي ال أثر  -
 له.

رها  )مقصوًدا(كلمة  ما يصلح أن يكون مقصوًدا()وقوله:  املصنف، وقد نبه العضد اإلجيي يف نكَّ
تب أغلب األصوليني: حاشيته إل أن املراد باملقصود؛ أي املقصود عند العقالء، وهذا هو املشهور يف ك

أن الوصف املناسب هو الذي يكون مقصوًدا عند العقالء، ولكن جيب أن نقف عند هذه الكلمة 
ا؛ ألننا عندما نقول: إن الوصف املناسب باعتبار العقالء سيتوس يف مسألة أن العقل ع وقفة مهمة جدًّ

 .إثبات األحكامب على كوهنا علاًل يقبل األوصاف املناسبة وجيعلها علاًل، مث يرتت
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5 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 فهذا من باب أمرين: 
آخر وهو التحسني والتقبيح وهو مقبول نعم كما تقدم معنا، لكن ترتب عليه أمٌر  األمر األول: -

ولذلك أحلظ الشيخ تقي الدين ملحظًا مجياًل يف رده على اجلدليني، فقد  ؛قضية إثبات احلكم الشرعي
أهنم يقولون: هذه حكمة ٌ } -هكذا عربَّ – {اجلدلينيأن من جرأة كثري من : }ذكر الشيخ تقي الدين

ويكتفون يف ذلك بتقرير مناسبة الوصف، وهم }. قال: {ومصلحٌة يف نظر العقالء، أو يف عرف الناس
يعلمون أن أكثر األحكام الشرعية مما تقصر العقول عن إدراكها، أو إدراك حكمها ومصاحلها، وأن 

ما هو احلكمة واملصلحة واملنفعة هلم يف أمر الدنيا واآلخرة، فكيف  أكثر الناس أو كل الناس ال يعلمون
 {. ؟!يستشهد على حكم أحكم احلاكمني مبجرد قول بعض الناس

هذا الكالم احلقيقة يف غاية الصواب، وهو من أعظم األمور اليت تفرق بني مسلك أهل احلديث يف 
الكالم يتوسعون يف املصلحة، ويتوسعون يف  اعتبار املناسبة واملصلحة، ومسلك أهل الكالم، فإن أهل

حة جعلها باعثًة على سبيل اإلطالق؛ ولذلك سيايت إن شاء اهلل بعد قليل أن هناك شروطًا هلذه املصل
 احلكم. تشييعاليت تكون مرتبًة ومقصودة من 

 )حصول المصلحة، ودفع المفسدة(هاتان اجلملتان  من حصول مصلحة  أو دفع مفسدة()قال: 
قيل: إهنما متقابلتان، وقيل: إهنما معنامها واحد، فإن من الزم دفع املفسدة حصول املصلحة، وهذا 

جود أحدمها يكون انتفاًء كالم مشهور ألهل العلم يف هل مها مقصودان، أم أهنما مقصوٌد واحد و 
َر يف كتب األصوليني مج ؟للثاين  .يًعا من املذاهب األربعة مجيًعاومما ُشهم

ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب ]اإليضاح[ وغيرهم أن وممن 
 لمصلحة، أو لدفع مضرة على ثالث درجات: اهذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبً 

 إما أن تكون ضروريًة. -
 وإما أن تكون حاجيًة. -
 وإما أن تكون حتسينية. -

ا قد يغفله كثرٌي قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف املؤثر  ا جدًّ واملناسب، أريد أن أبني أمرًا مهمًّ
وهو طريقة أهل احلديث، وهو أننا نقول: إن املناسبة ، ونبَّه عليه الشيخ تقي الدين من األصوليني
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شرح المختصر في أصول  6

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

والوصف املناسب يكون معتربًا بشروط، وهذه الشروط ال بد من االنتباه هلا لكي تعرف طريقة فقهاء 
 ركز عليها كثريًا.أأهل احلديث، وهذه 

ن كما تعلمون و ينص عليها األصوليون، إذ األصوليوهو موجودة عند الفقهاء وإن مل  الشرط األول
 تأثروا يف طرحهم وكالمهم بالقواعد الكالمية، وهو مستقرٌّ عند الفقهاء يف تطبيقاهتم.رمبا 
 دَ : أنه ال بد أن يكون اقرتان احلكم بالوصف املناسب أول هذه الشروط  له الشرع قد َشهم

صٍف مناسٍب يف نظر العقالء يكون معتربًا يف الشرع؛ ولذلك أشار هلذا املعىن باالعتبار، فليس كل و 
 .له الشرع باإللغاء دَ هم األصوليون حينما ذكروا أن هناك مصاحل ملغاة؛ ألن امللغى هو الذي شَ 

 إذ ما شهد له الشرع ثالثة أنواع: 
 جلنسه. إما باالعتبار لعينه أو -
 وإما باإللغاء. هذا النوع الثاين. -
ل ال يتكلم عنه الفقهاء هنا، وإمنا وإما سكت عنه، وهو الذي يسمى باملرسل، واملناسب املرسَ  -

 يتكلمون عنه يف املصاحل املرسلة، وسيأتينا إن شاء اهلل بعد درسني.
 األمر حته موجودٌة يف نفس : أن يُعَلم أن الشيء حكمته ومصلاألمر الثاني أو الشرط الثاني

يكون موجوًدا فيهما مًعا. وهذا واضح وبنيِّ يف مسألة التحقيق والوجود،  ويف نظر الشارع، فال بد أن
 وهذا يتعلق به نظر الفقهاء.

 :وهو أن يُعَلم أن ذلك احلكم إمنا ُشرمع ألجل تلك احلكمة؛ ألن بعض الناس قد  األمر الثالث
كَ  ٍم متعددة، يستكشف حكمًة حلكٍم، فيظن أن احلكم مناٌط هبا، ولكن احلكم يف احلقيقة ألجل حم

 وليس حلكمٍة متعددة، فال بد من التأكد من أن ذلك احلكم إمنا ُشرمع لتلك احلكمة.
رة وهي قضية أن هذا الوصف المناسب ُشِهَر في كتب األصول تقسيمه مسألة أخي عندنابقي 

 إلى أربعة أقسام:
 .مناسٌب مؤثر 
 .ومناسٌب مالئم 
 .ومناسٌب غريب 
 .ومناسٌب مرسل 
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7 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .وقد أطال العلماء يف احلديث عن هذه األنواع األربع
 .هو الذي جاء النص به :والمؤثر
 .هو الذي سكت عنه بالكلية :لوالمرسَ 

لغريب، وأغلب نزاع الفقهاء إمنا هو يف الغريب؛ ولذلك يقولون: إن وبقي احلديث عن املالئم وا
الغريب فقط دون  من متقدمي أصحاب أِحد إمنا هو يفخالف القاضي وأيب اخلطاب مع غريهم 

 صحيٌح لكشف العلة.م كل أصحاب أِحد يرون أنه طريٌق املالئم، فاملالئ
 ."اُعتبر مالزُمه وهو المظنة فإن كان خفيًّا أو غير منضبط  "✍

ا، وهو قول املصنف ا كان الوصف الذي ُشرِع الحكم ألجله واكتشفناه إذ): هذه قاعدة مهمة جدًّ
معىن كونه خفيًّا؛ أي أنه ليس ظاهرًا، وإمنا هو حيتاج إل تأمل، وليس لكل أحٍد  بالمناسبة خفيًّا(

 يستطيع كشفه.
  أصبح عندنا حالتان: (و غير منضبطأ)قال: 
 أن يكون احلكمة ثبتت أن احلكم ُشرمع ألجلها، لكنها غري منضبطة. 
 .أو أهنا خفية، فال ميكن أخذ هذه احلكمة وتنزيلها على الفروع املبنية على تلك األصول 

 فيكون عندنا صورتان:
 .الصورة األول: اخلفاء 
 .والثانية: عدم االنضباط 

فيناط احلكم باملظنة ال لكوهنا ليست علة، وإمنا لكون هذه العلة وهي احلكمة ال ميكن إناطة احلكم 
 لسبب، فهو راجٌع للسبب.هبا ألجل ا

وأن الشهادة ال بد أن  : ملا تكلموا عن مسألة الشهادة،يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال
يكون صادقًا، مسألة صدق اللسان هذه هي العلة، ولكن الصدق خفي، وال ميكن معرفته، فأذهبنا إل 

من كبائر الذنوب، وغري فاعٍل  بارتكاب كبريةٍ  معروفٍ  غري نته هي العدالة بأن يكون الرجلمظنته، ومظ
لُّ باملروءات، فالعادة أن من حاف تكون تبًعا، فإنه يكون الزم  ظ على العدالة الظاهرة والباطنةملا خيُم

صداق اللسان. إذن فالعلة يف قبول الشهادة إمنا هو الصدق، ولكنا أنطنا احلكم بالعدالة ملا كان 
 ذا مثال للخفية.الصدق خفيًّا غري ظاهر. ه
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

هو أن يكون العلة موجودة وهي املشقة مثاًل، سواًء يف الصالة قاعًدا، أو يف  مثال غير المنضبطة:
السفر والرتخص برخص السفر، وحنو ذلك من األمر؛ أي رخصة املشقة يف املرض أو يف السفر، فنقول: 

حوال؛ ولذلك فإن العلماء إن هذه املشقة غري منضبطة، فتختلف باختالف األشخاص، واختالف األ
 .هلا، وخيتلف أنظارهم باختالف األحوال دائًما ينيطوهنا بالوصف الذي هو مظنةٌ 

 :فعلى سبيل المثال
، أو الضرر على هفي أو تأخر الربء ته: إن املرض الذي يرتتب عليه زياد، قالوالما جاؤوا للمرض -

باملشقة اخلارجة عن العادة؛ ألهنا متعلقة بالشخص البدن، أو املشقة اخلارجة عن العادة، وهنا ربطوا 
 .ص برخص املريضخنفسه، وليست متعلقة باجلماعة، فإنه جيوز له أن يرت 

فإنه يرتخص ملا قضى  سفاند مرحلتني مثل ما بني مكة وعُ إن من قص ولما جاؤوا للسفر قالوا: -
َي اهلل-به ابن عمر، وابن عباس  ُهماَرضم  .ظنةفأخذوا هبذه امل - َعن ْ

ر عنهم، وإن كان بعضهم قد ال جيعل هذا املثال ومثله أيًضا يقال في النوم - ، فإن العلماء ُشهم
: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-مندرج يف هذه القاعدة يقولون: إن النوم هو مظنٌة للحدث، لقول النيب 

 .املظنة منزلة املئنَّة ت، فنُ زّل«أضَّ وَ ت َ يَ لِ فَ  امَ نَ  ن  مَ فَ وَِكاُء السَّه، ن ي  عَ ل  ا»
أن املظنة تنزَّل : ]ولذلك هناك قاعدة تطبيقاهتا بالعشرات اليت أشرت لكم قبل قليل بنصها وهي

 [.منزلة املئنة
 متى يكون ذلك؟ 

يكون إذا كانت العلة حكمٌة غري منضبطة، فدائًما إذا كانت غري منضبطة أو خفية ال ميكن 
 مبظنتها، وتطبيقاهتا باملئات وال أقول لك: بالعشرات.استظهارها، فإنه يناط احلكم 

 ."أو راجحة، ألغاها قوم وأثبتها آخرون وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية  "✍
ف هذه املسألة من املسائل املتعلقة بنقض العلة املثبتة  باملناسبة، ومعىن ذلك أن الوصف الذي ُكشم

: بواسطة املناسبة ألن فيه مصلحًة إذا عارضه معارٌض وهو وجود مفسدٍة يف ذلك الوصف، فهل نقول
 عمل هبا، وإناطة احلكم هبا أم ال؟إن هذه املعارضة خترم هذه العلة، وال تصحح ال

أن الوصف ال يخلو من ثالث : أواًل : فنقول من باب حتليل حمل النزاع لكي نفهم املسألة نقول
                                 : حاالت
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 :طبًعا وأقول هذه احلاالت بالقسمة العقلية؛ ألنه قد ينازع يف وجود بعض أنواع هذه األوصاف
 ،فهذا بال إشكال أنه يناط احلكم هبذه  إما أن يكون الوصف مصلحًة حمضة ال مفسدة فيه

 .املناسبة وال شك
 أن يكون الوصف مفسدًة حمضة، فهذا ال شك أنه ال يُلَحق به، وهذا الذي : األمر الثاني
هل يوجد وصٌف حمٌض فيه املفسدة؟ بعض الناس قد ينازع يف هذا الشيء؛  -َعزَّ َوَجلَّ -إن اهلل : يقولون

ولكن « كي  لَ س إِ ي  ر لَ الشَّ وَ »ال خيلق شرًّا حمًضا كما جاء يف التلبية  -زَّ َوَجلَّ عَ -إن اهلل : ألهنم يقولون
 .هي من باب القسمة العقلية كما ذكرت لكم

 أن يكون الوصف شاماًل ملصلحٍة ومفسدٍة مًعا، فنقول :الحالة الثالثة : 
 .غالبًة، فحينئٍذ يناط احلكم هبا ةحلإما أن تكون املص -
وأما أن تكون املصلحة مساويًة للمفسدة، أو املفسدة راجحًة عليه، فهذه هي املسألة اليت تكلم  -

 .عنها املصنف هنا
املراد  مصلحة الوصف(): ، قولهوإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدًة(): إذن يقول املصنف

ا عليه، فإنه ال الوصف املستنبط؛ ألن الوصف إذا كان منصوصً : بالوصف هنا طبًعا ال بد أن نقول
 .ر ما عارضه مطلًقانظَ يُ 

، وهناك حمدثون بطريقة ولذلك من أخطر ما يكون من استدالالت المعتزلة القدامى والمحدثين
ص كانوا ال يسمون أنفسهم معتزلًة أهنم يعارضون العلل الشرعية املنصو ملعتزلة يف التفكري الفقهي، وإن  ا

املفاسد املتومهة، فرمبا ألغوا بعض العلل املنصوصة بالعلل املتومهة، أو بعليها باملناسبات املتومهة، أو 
وإذا لزم من مصلحة الوصف املستنبط ال مطلق الوصف، : باملفاسد املتومهة؛ ولذلك ال بد أن نقول

فإن الوصف املنصوص ال شك، أصل الوصف املنصوص نقبله ولو مل تكن فيه مناسبة، فمن باب أول 
 .ي أن فيه مفسدةإذا توهم اآلدم

أي لتلك املصلحة، فإن املسألة فيها قوالن، وقد أطلق مجاعة  ؛أو راجحة( مفسدٌة مساويةٌ ): قوله
، وابن العماد، ومثلهم املؤلف، فإن املؤلف [قواعده]من أصحاب اإلمام أِحد القولني منهم القطيعي يف 

ح، وإن كان املؤلف ق؛ يعين أنه مل يُر ومعنى أطلقأطلق مثل إطالق القطيعي وغريه،  م القول األول جِّ دَّ
 .التقدميبفيه نوع ترجيح 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .آخرون( ألغاها قوٌم وأثبتها): قال
وهو اإللغاء؛ مبعىن إلغاء الوصف املناسب الذي فيه املصلحة لوجود مفسدٍة مساويٍة  :ولالقول األ

مه أيًضا املرداوي، واختاره ابن  مه، هو الذي قدَّ أو راجحٍة عليه، وهؤالء القوم إضافًة ألن املصنف قدَّ
 .قاضي اجلبل فيما نقل عنه املرداوي وجزم به

تلك املصلحة  أي وأثبت املناسبة اليت عارضها مفسدٌة مساويٌة أو راجحة ومل خيرموا ؛وأثبتها(): قال
 .بذلك

؛ أي مجاعة من أهل العلم، وهذا القول يعين ذهب إليه مجاعة من أصحاب وأثبتها آخرون(): قال
د يف ، وأبو الربكات اجمل[اإليضاح]، وأبو حممد اجلوزي يف [الروضة]اإلمام أِحد منهم ابن قدامة يف 

، وعلى العموم فإن طريقة اإللغاء هي طريقة اآلمدي، ومن تبع اآلمدي كابن احلاجب، وابن [املسودة]
، وطريقة اإلثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي، وخمتصرات وشروح [مجع اجلوامع]السبكي يف 

 .لى عشرة خمتصرات وشروح، وقد طُبمع منها اآلن ما يقرب ع[احملصول]الكثرية اليت تبعت  [احملصول]
أريد أن نعرف أن إثبات هذا الوصف املثبتني  :وأثبتها آخرون()بقي عندي مسألة أخيرة في قضية 

عارضتها مفسدة تبقى  ذاإن املصلحة إ: الذين يقولون -يقةانتبه هلذه املسألة الدق–له هلم مسلكان 
 :مسلكان ملكن لهوصًفا ومصلحًة مناسبة، 

 إن املصلحة أو الوصف املناسب : وهو مسلك األصوليني غري احلنفية يقولون المسلك األول
ال يبطل، لكنه ال يبقى شرعيًّا يناط به احلكم، فال يرتتب عليه حكم، وحينئٍذ يكون اخلالف بني 

يبقى  :القائلني بذلك بأهنا ال تبطل، وبني القائلني بأهنا تبطل لفظ، فالنتيجة ال مثرة هلا، لكن نقول
صف معتربًا شرًعا وغري ملغي هذا الوصف؛ ألننا لو ألغينا هذا الوصف، فإن طريق كشفه هو طريق الو 

 .كشف غريه من املصاحلة
 إن : هو طريقة احلنيفة، وهي شهرت عنهم أهنم يقولون :الطريقة الثانية أو المسلك الثاني

شرًعا، وحينئٍذ يكون احلنفية أو يكون قول احلنفية  ا مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحة تعترباملصلحة إذا عارضته
 .ذا مثرة خمالفة لطريقة اجلمهور، ويكون اخلالف خالفًا حقيقيًّا، وليس خالفًا لفظيًّا معنويًّا

 ."المسلك الخامس: إثبات العلة بالشَبه"✍
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 الحنبلي

 

 )إثبات العلة بالشبه(وهو  الثالث يسلك االستنباطاملمسالك العلة، وهو هذا املسلك اخلامس من 
عرّب األصوليون بالشبه ومل يعربوا باملثل قالوا: ألن الشبه أعم وأوسع، وذلك أن املثل يطلق على ما و 

بينهما قدٌر مشرتٌك، ساوى الشيء من كل وجٍه، بينما الشبه أوسع من ذلك، فإنه يطلق على كل شيئني 
فهذا القدر املشرتك يسمى شبًها، إذ لو كان مثله من كل وجٍه لكان النص األصلي داالًّ على الفرع فال 

 يكون قياًسا؛ ولذلك عربوا بالشبه، ومل يعربوا باملثل.
ي وابن عقيل وغيرهما: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه وهو عند القاض"✍
 ."به منهما

لقياس الشبه، وذلك  ثبات العلة بالشبه، وإمنا عائدٌ هذا الضمري ليس عائًدا إل )وهو(قول املصنف: 
، بينما أنه مر معنا قبل قليل أن مسلك املناسبة إذا اسُتخدمم فإن القياس حينئٍذ يسمى قياس اإلخالة

ل فإن القياس يسمى قياس شبه، هذا التعريف الذي أورده املصنف هو تعريٌف للقياس؛  الشبه إذا اسُتعمم
فهو أمٌر خمتلٌف عنه، وذلك أن الشبه يعين أنواع سنشري  وأما الشبهألنه قال: إحلاق، فاإلحلاق قياس، 

 اهلل بعد بقليل.بعد قليل ملسألة غلبة األشباه وتردد األشباه سأشري هلا إن شاء 
ر فيه وتعريف قياس الشبهأي قياس الشبه،  )وهو(إذن فقول املصنف:  ؛ أي القياس الذي استُثمم

الشبه، فيكون الشبه داالًّ على العلة، ال أن الشبه هو العلة، فالعلة ليست هي الشبه، ولكن العلة قد 
 .ل بالشبه عليهاتكون غري واضحة، فيستد

()هو عند القاضي فقال:  يدلنا على أن  )عند القاضي وابن عقيل(تعبري املصنف  وابن عقيل 
قياس الشبه فيه خالف يف تعريفه، والتعريف الذي أورده املصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي 

هو  إن قياس الشبهبعد قليل، لكن قيل: سنورده  يعقوب وأكثر احلنابلة يعرفونه هبذا التعريف الذي
جلب مصلحٍة، أو  يمال الفرعة على حكمٍة، واحلكمة هوالفرع بوصٍف يوهم اشت اجلمع بني األصل

دفع مفسدة، فجعلوا العربة بكونه مومهًا وجود املناسبة، فاشرتطوا هذا القيد، وهذا الذي مشى عليه 
ا يف هذه املسألة، ولكن نكتفي بذلك.  الطويف، وهناك أقوال كثرية جدًّ

)هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما أشبه ملصنف قال: ، عرفه اتعريف قياس الشبهطيب، 
 .تعريف القياس ال تعريف الشبهتعريفه هذا يدلنا على أن  )إلحاق(، قوله: به منهما(

 .يدلنا على أن هناك أصٌل قد ثبت له حكٌم فيلحق الفرع به يف احلكمية )الفرع( )الفرع المتردد(
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

وهو أن من شرط  ال بد أن ننتبه ملسألة )المتردد بين أصلين(عبارة  )المتردد بين أصلين(قوله: 
فيه علة، فإنه هذين األصلني أال يكون واحٌد منهما فيه علٌة يناط احلكم به، إذ لو كان أحد األصلني 

أمجع العلماء حكاه غري واحد أنه ال يُعَمل بقياس الشبه مع وجود قياس العلة د يقاس قياس علة، وق
 ف مقارنًة بقياس العلة.انتهى؛ ألنه ضعي

 إذن عبارة األصلني من شرطه: أال يكون أحد األصلني له علٌة دالٌة على احلكم.
يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصالن فيه  )بما هو أشبه(تعبري املصنف  )بما هو أشبه به(وقوله: 

وصٌف مشابٌه لألول، ووصٌف مشابٌه للثاين، هذا الشبه قد يكون تارًة باعتبار احلكم، وقد يكون تارًة 
باعتبار الوصف، الشبه تارًة بالوصف، وتارًة يكون باحلكم، نص على هذين األمرين القاضي يف 

بأصلني أحدمها ممنوٌع، واآلخر ملحًقا احلظر واإلباحة يكون  قال: مثل ]العدة[، ومثَّل الشبه بالوصف
مباٌح، مث بعد ذلك يكون أحد األصلني أسوٌد، واآلخر أبيٌض، وهذا فيه شبهٌ باألبيض، فنلحقه باألبيض 

 .ألجل الوصف
فقال: مثل العبد هل يلحق باألحرار أو يلحق بالبهائم؟ هذا من باب الشبه  وأما الشبه باألحكام

الوصف، وإمنا يف احلكم، يف بعض التصرفات وسيأيت   يفحكام؛ ألنه يشبه األحرار ال شكاًل يف األ
 ؛ ولذلك إذا قلنا:يةحكام، ال يف بعض األوصاف الظاهر شرحه بعد قليل، ويشبه البهائم يف بعض األ

باًها، فلو مبا هو أشبه هو الذي يعرب عنه األصوليون بقياس غلبة األشباه؛ أي غلِّب أشبه؛ أي أكثر أش
 كان يشبه أحد األمرين من جهتني، وبالثاين من ثالث جهاٍت ُأحلمَق باألكثر منهما.

؛ أي من األصلني الذي فيهما شبه، وينبين على ذلك يسوى بني الفرع وبني احلكم )منهما(قوله: 
 الذي شاهبه، وإن مل تكن بينهما علٌة مكشوفة؛ يعين ميكن كشفها واالنتباه إليها.

 ."والبهيمة. والمذي المتردد بين البول والمني كالعبد المتردد بين الحر  "✍
فالعبد  الحر والبهيمة(إن العبد يتردد بين ): يقول :هذا مثال أول وهو من أمثلة قياس الشبه

فيه شبٌه باحلر من جهة، وفيه شبٌه بالبهيمة من جهة، فيه شبه من احلر من جهة أنه آدميٌّ مكلف 
مأموٌر بالعبادات، ويثاب على الطاعة، ويعاقب على السيئة، وغري ذلك من األمور، مثل وجوب احلدود 

 .عليه إذا زنا، وجيب عليه القصاص إذا قتل ما مل يكن هناك مانع
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 الحنبلي

 

فيه شبهٌ بالبهيمة من جهة أنه يباع ويشرتى، ففيه شبهٌ هبذا من جهة، وهبذا من جهة،  :ثانياألمر ال
 :وبناًء على ذلك

 .ُملِّك نهأنه ميلك إ: بنا شبهه باحلر قلنافإن غل -
 .وهذه روايتان يف املذهب. إنه ال ميلك وإن ُملِّك: وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا -

 بالتمليك؛ أي بتمليك سيده له، أم ال يملك؟وهي هل العبد يملك 
 روايتان يف املذهب 

أن العبد ال ميلك بالتمليك، فكأهنم  :والذي مشى عليه املشهور عند املتأخرون والروايتان قويتان
ة مال، والتمليك متعلٌق باملال، ميمن جهة املالية، فإن البهن أغلب األوصاف متعلقة بالبهيمة نظروا أ

إنه ال ميلك ألهنا متعلقة بامللك وهو مملوٌك : ب وصف املالية املوجود يف البهيمة، فنقوللِّ غَ ن ُ : فقالوا
 .هذا مثال. فناسب ذلك، هذا من باب قياس غلبة األشباه

 .المذي المتردد بين البول والمني(): قال المثال الثاني
رضي –معروف ماءٌ أبيض رقيق خيرج تارًة من شهوٍة، وتارًة من غريها كما يف حديث عليٌّ  المذي()

، هذا املذي مرتدد فيه شبهٌ بالبول من جهة من حيث الصفة ألن املثال األول هو شبه أحكام، -اهلل عنه
 من جهة الوصف، واملثال الثاين شبه أوصاف، فيه شبهٌ بالبول من جهة الوصف، وفيه شبهٌ أيًضا من املين

هذا من جهة، وفيه شبٌه باملين أنه خيرج بشهوٍة . البول أنه خيرج من خمرج البول ففيه شبٌه من جهة
 .جه بشهوٍة، فهو مرتدٌد بينهماو كذلك، فيكون خر 
هل يلزم االستنجاء من المزي أم ال، فهل نغلِّب فيه وصف الشبه بالبول، : وحينئذ  إذا قلنا

 إنه نجس؟ : إنه نجٌس أم ال نقول: ستنجاء؟ وهل نقولإنه يلزم اال: فنقول
فاملذهب أنه ُغلِّب فيه البول، وحينئٍذ يكون يلزم فيه االستنجاء، بل زادوا على ذلك يف روايٍة قوية 

[ العمدة]شرح  أنه يلزم غسل الذكر كله، ويف رواية لكنها غري معتمدة ومال هلا الشيخ تقي الدين يف
أنه ليست جناسته خمففة، بل حكمه كحكم  ومشهور المذهبواألنثيني، وأما كونه جنًسا فإنه جنس، 

على أنه ليس نضح التطهري، وإمنا نضح إزالة الوسواس؛ « كجَ ر  ح ف َ ضَ ان  »البول، وِحَّلوا حديث علي 
 .منه ي الذي خرجذلكي يظن أن ما فيه من بلٍل من املاء الذي نضحه، وليس من امل
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ُهما- وفي صحة التمسك به قوالن ألحمد والشافعي"✍ ، واألظهُر نعم، -َرِضَي اهلل َعن  
 ."خالفًا للقاضي

يف كتب  هذه املسألة من املسائل اليت يعين احلقيقة فيها فصٌل بني األصول والفقه، فإن املشهور
الشافعية عدم إعمال قياس الشبه، وقد أملح الغزايل يف بعض كتبه أن األصوليني تكاد تكون كلمتهم 

وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه، مليئة : يقصد أصحابه واملتكلمني على أن قياس الشبه ليس حبجة، قال
ا بقياس الشبه، قلما يوجد يف شيٍء من أبواب الفقه، وال أقو  ا جدًّ يف كتب الفقه، وإمنا يف أبوابه : لجدًّ

 .عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه
ن شرطه أال ، طبًعا مالشبه أي االحتجاج بقياس وفي صحة التمسك به(): ولذلك يقول املصنف

وهذا القوالن حكامها أبو يعلى  (-رضي اهلل عنهما–قوالن ألحمد والشافعي )يوجد قياس علة 
 .روايتني عن أِحد، وأما أبو اخلطاب فحكامها قولني ألصحاب أِحد

َل ذلك  واألظهُر نعم(): القول األول الذي عبر عنه المصنف يعين أن قياس الشبه حجة، وقد نُقم
اس من طريق كان أِحد يقول بالقي}: عن أِحد، فقد نقل أبو حممد التميمي يف رسالته يف األصول قال

َدت العلة حىت  ؛{الشبه واملقاربة حىت يكون له علًة صحيحًة جتمع بني األصل والفرع يعين أنه إذا ُوجم
ل قياس الشبه َدت علٌة فإن أحد كان ال يُعمم يح، وقد صحه كالم  وهذا. انتهاء الغاية مبعىن أنه إذا ُوجم

االستدالل به ظاهٌر قويٌّ : }العكربيب أبو شهااإلمام أِحد، فقال أصحاب جزم به كثرٌي من متقدمي 
و الوفا بن بوهذا يدل على إعمال هذا األصل، بل قد قال ابن عقيل، أ{ على الصحيح من املذهب

 .{وال عربة مبن أسقط االحتجاج به إن قياس الشبه من أحسن األقيسة،: }عقيل
كالبيع، : }كتب الفقه يقول لكأنه قلما يوجد كتاب ال يُعَمل به، ترى أحيانًا يف  : ولذلك قلت لكم

ن أغلب هذه التعاريف هي قياس شبه يف احلقيقة، وعندما تريد البحث عن العلة قد ال { كالعتق، كالقم
 .ب الفقهاء األشباه، وال ينيطون عليه إعمال احلكملِّ غَ جتد العلة وصًفا ظاهرًا منضبطًا، فحينئٍذ ي ُ 

أن يهوديًّا قذف يهوديًّة هل : أحمد في رواية حربإن هذا الحكم ُأِخذ من كالم : طبًعا، قيل
 يتالعنان؟
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شهادته، ليس هلذا وجٌه؛ ألنه ليس عداًل، اللعان إمنا هو شهادة، وليس بعدٍل فتجوز : فقال أِحد
وذكر أمثلًة . بينهما اللعان؛ ألنه شبهه بالشهادة، فرأى أنه من باب الشبهيرى كأنه مل :  يقول القاضي

 .دكثرية اإلمام أِح
هذا القول الثاين، ونسبه املصنف هنا للقاضي أيب يعلى،  خالفًا للقاضي(): قال: القول الثاني

بينما القاضي أبو يعلى [ الروضة]بن قدامة يف يعلى هو من باب التبع أليب حممد ونسبته للقاضي أيب 
له يف كتبه كقد صرَّح بأنه يرى أن قياس الشبه حجة، صرَّح به، بل إنه كثريًا [ العدة]يف  ، [التعليقة] ما يُعمم

 .وغريها من الكتب[ الروايتني]و
على تصريح القاضي أيب يعلى حبجية قياس  فكات اجملد ابن تيمية كأنه ملا وقولذلك فإن أبا الرب 

أو حنو { زعم املقدسيُّ أن القاضي يعين يرى أنه ال يصح: }الشبه، ووقف على كالم ابن قدامة قال
 .الربكات، فرأى أنه من باب الزعم عبارة أيب

أن أبا حممد بن قدامة مصيب، ولكن رمبا كان  -َعزَّ َوَجلَّ -ولكن الذي يظهر والعلم عند اهلل 
أن تلميذ القاضي أيب يعلى وهو ابن عقيل : ذلك موجوًدا يف بعض كتب أيب يعلى، والدليل على ذلك

، وابن عقيل معينٌّ باختيارات [اإليضاح]به يف ، ومل ينس[اجلدل]قد نسب لشيخه ها القول يف كتابه 
درجة األول، مث أبو اخلطاب الشيخه، بل إن عمدته يف كتبه األصولية على كالم القاضي أيب يعلى يف 

، ويف [الكفاية]أبا يعلى له أكثر من كتاب يف األصول منها مقدمته يف آخر بعده، ومعلوم أن القاضي 
وهو أكربها، فقد يكون له رأي يف بعض [ العدة]، وهذا مطبوع، ومنها [الروايتني]، وجزء يف [اجملرد]

 .كتبه خالفه يف غريه
ا، هذا القول ، لكن عموًما يعين حاول بعض املتأخرين وهو الطويف أن يوجهه، لكن توجيهه بعيد جدًّ

ليس القاضي أبو يعلى، وإمنا القاضي عبد الوهاب بن نصر التغليب املالكي  لقاضي(ا) إن املراد ب: فقال
 .وهذا بعيد، فإن ابن عقيل نقله يف اجلدل صريح يف نسبة هذا القول للقاضي. البغدادي

 على العموم، هو قول كثير من الشافعية، أنا أردت من هذا التحقيق ما هو؟  
ل أنه ليس حبجة  هو أن نعرف أن إعمال أِحد وأصحابه لقياس الشبه غالب، وأن القول الذي نُقم

 .إمنا هو قوٌل ضعيف وال يصح ألعيان املذهب كالقاضي وغريه
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ا، وهي من دقيق الفقه ، واحلقيقة أن هذه قبل أن ننتقل عن هذه املسألة يف مسألة لطيفة ومجيلة جدًّ
، وحيتاج -َعزَّ َوَجلَّ -وقفت والعلم عند اهلل  ال يعملها إال فقهاء احلنفية، وفقهاء احلنابلة فيمااملسألة رمبا 

؛ مبعىن أن يكون مسألة اإللحاق بغلبة األشباهعنها وهي  يد حبث، هذه املسألة اليت تكلمناإل مز 
 الفرع يتنازعه أصالن لشبٍه بينهما، حنن قلنا: إنه يُلَحق بأحد األصلني بناء على غلبة األشباه.

 ؟ن إلحاق باألصلين مًعا أم الهناك أصل ثاني وهو قضية هل يمك
وهذه اليت يسميها األصوليون باإلحلاق بالشبهني، واإلحلاق بالشبهني كالم األصوليني فيه قليل، وأما 
تطبيق الفقهاء له فهو كثري؛ ولذلك فإن بعًضا من احملققني يرى أن اإلحلاق بالشبهني أول من تغليب 

، فريى أن اإلحلاق هبما أول. -عليه رِحة اهلل–تقي الدين أحد الشبهني، وممن رأى هذه الطريقة الشيخ 
أن العبد على مبعىن  {؛حكامتبعيض األ ]ما يسميه الفقهاء ب -خرىأ يعين بطريقةٍ –وهي اليت يسميها 

سبيل املثال يُعَطى بعض أحكام احلر، ويعطى بعض أحكام احليوان، ولكن هذا التبعيض ال بد أن 
على تشهي، فيعطى بع األحكام باعتبار أوصاٍف معينة مثل  وال يكون بناءً ه املبىن الصحيح، يكون ل

ما قلنا: إن اجلوانب املالية يُلحق باحليوان؛ ألن فيه معىن املالية، وجوانب التكاليف يُلحق باآلدمي؛ ألن 
 فيه تكاليف، وهكذا.

ابن القيم  ة، حىت ذكره، وخاصًة كتب احلنابلواحلقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة ب
هذا املسلك وهو تبعيض األحكام واإلحلاق  إنأنه قال:  -نسيت اآلن يف أي كتاب–يف بعض كتبه 

بالشبهني هو حمض الفقه ودقيقه، فقليل من الفقهاء من حيسن هذا التطبيق واإلعمال؛ ألنه هو املسلك 
 الدقيق يف الفقه، وفيه كثري من املسائل املتعلقة به.

 ."واالعتبار بالشَبه حكًما ال حقيقة، خالفًا البن ُعَليَّةَ "✍
هذه من املسائل اليت أوردها املصنف تبًعا للطويف، معىن  )واالعتبار بالشبه حكًما ال حقيقًة(قوله: 

 الشبه حجة يقولون: إن املعترب الشبه احلكمي، ال الشبه احلقيقي. ذلك يعين أنه الذين يقولون: بأن قياس
عندما نقول: إن العبد يشبه البهيمة. هذا شبه حكمي ليس ميشي على  مثال الشبه الحكمي:

 أربع، وليس له صوٌف، وليس له قرون، وإمنا هو شبٌه حكمي باعتبار كونه مملوًكا.
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نه الشبه يف األوصاف مثل شبه العبد باآلدمي شكاًل. : هو الذي عربنا عنه قبل بأالشبه الحقيقي
ب فيه لِّ غَ ، فن ُ فنقول: هذا حقيقي، لكنه ليس مؤثر، وإمنا غلَّبنا الشبه احلكمي باآلدمي بأنه مكلٌف مثله

 .)بالشبه الحكمي، ال بالشبه الحقيقي(قوله: األحكام، وهذا معىن 
هذا أحد املعتزلة، وكان أبوه من فقهاء احلديث، لكن ابنه صار كذلك،  )خالفًا البن علية(قال: 

وهذا قوٌل يف غاية الضعف، طبًعا فيه مسلك ثالث عند الشافعية وهو  فإنه يرى باألشباه احلقيقية.
 أضعف كذلك، بل هو مثله يف الضعف، وهو شبه األمساء، فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم.

 باه: إذن عندنا ثالثة أش
 .الشبه احلكمي وهو املعترب 
 .الشبه احلقيقي مل يعتربه إال ابن علية فقط 
 وقد ذكره صاحب ]مجع اجلوامع[ وذكر أنه موجود عند بعض  .النوع الثالث: الشبه يف االسم

 الشافعية، وبنيَّ أنه ضعيف.
 ما معنى الشبه في االسم؟

 يتحدان يف احلكم، فُيغلَّب فيه شبه االسم.أهنم يقولون: إذا اشتبه اثنان يف اسٍم فإهنما 
: عندما نقول: إن خنزير الرب حراٌم أكله، فإذا جاءنا من حيوان البحر حيواٌن يسمى مثال ذلك

السم، وهذا موجود عند الشافعية خبنزير، أو بكلب، فإننا نقول: إن كلب البحر وخنزيره حراٌم لشبه ا
فقط، وأملح هلذا املسلك يعين ابن السبكي يف ]مجع اجلوامع[،  يعللون به يف باب املطعوماتحقيقة 

 ومن سبقه ومن حلقه شرح ذلك.
 ."للحكم وقيل: بما ُيظن أنه مناطٌ "✍

ة باحلقيقي وال باحلكم مطلًقا، هذا املسلك الثالث وهو مبا يظن أنه مناٌط للحكم؛ يعين أنه ال عرب 
وإمنا مبا هو مناط، فقد يكون احلقيقي وهو الصوري، وقد يكون احلكمي أحيانًا. وذكر هذا القول أيًضا 

 الطويف.
 ."المسلك السادس: الدوران"✍

 العلية، ويسمونه أمساء كثرية:هذا املسلك من مسالك 
 .مثلما مساه املصنف )الدوران( يسمى ب -
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 .املتقدمون يسمونه }الطرد والعكس{ -
 وترك العلماء مصطلح }الطرد والعكس{ رمبا لكيال يشتبه مبصطلح }الطرد{ الذي ليس علًة، بل

 هو طرٌد وعكس مجع بني الوصفني.
 والوجود{.وبعضهم مثل أبو اخلطاب يقول: }السلب  -
 ."وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه"✍

وجود الحكم )هو هذا التعريف هو مشهور يف كتب األصول، وأغلب األصوليني يذكرونه، قال: 
 كان سواءً  املوجود الوصف وينظر ،مبعىن أن اجملتهد ينظر احلكم ؛عدمه(بوجود الوصف، وعدمه ب

 العلة، بعدم منعدًما احلكم وجد إذا مث طرٌد، فهذا العلة وجود مع احلكم وجد فإذا مناسب، غري أو مناسًبا
 عكس. فهذا

 يف شرطٌ  العكس وإمنا كذلك، دلياًل  ليس وحده العكس ولكن العلية، على دلياًل  ليس وحده الطرد
د إذا لكن العلية،  العلية. على دلياًل  كان مًعا وعكسٌ  طردٌ  ُوجم

 أشياء: ثالثة عندنا إذن
  ٌمنفرد. طرد 
  ٌمنفرد. وعكس 
  ٌمعانجمت وعكسٌ  وطرد. 
 له أثر وال العلية، على دلياًل  سلي وحده فالطرد. 
 شرطٌ  لكنه دلياًل، ليس والعكس. 
 العلية. دليل فإنه والعكس الطرد جمموع وأما 
 ."يفيد العلية عند أكثر أصحابنا، قيل: ظنًّا، وقيل: قطًعا"✍

َدت ؛ أي أن الدوران، أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة اليت )يفيد العلية(قول املصنف:  ُوجم
 عند وجود معلوهلا وانعدمت بعدمه علٌة لذلك احلكم املعلول.

هذا يعين عليه أكثر أصحاب أِحد، منهم القاضي أيب اخلطاب، وابن  )عند أكثر أصحابنا(وقوله: 
عقيل، وابن البنا يف ]اخلصال[ واملوفق، والشيخ تقي الدين، وقال ابن مفلح: }عليه أكثر أصحابنا{، 
وقد ذكروا أن اإلمام أِحد أومأ إليه حينما قال: }القياس أن يقاس على شيء إذا كان مثله يف كل 
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، فدل {ل، فهذا خطأابه وأدبر يف كل أحواله، أما إذا أشبهه يف حال، وخالفه يف حأحواله، وأقبل 
 ذلك على أنه يثبت العلة بالوجود والعدم، والسلب والعدم وهو الدوران.

ها لا اهن )األكثر(قول اليقابل  قول الثاين وهو رواية يف مذهب أِحد، أو قول يف مذهب أِحد عدَّ
، القاضي وجًها يف مذهب أِحد، وهو أن الدوران ليس دلياًل. وهذه الرواية هو ظاهر كالم القطيعي

كالم القطيعي يف ]القواعد[: }أهنا ليست دلياًل{، وهو قول ابن الباقالين والغزايل، والقطيعي كما هي  
ًة؛ ولذلك فإن قول استفادها من املوفق ومن الغزايل مباشر  .رسالته يف األصول [القواعد]تعلمون يف 

ف املوفق، فإن املوفق ذهب لقول أخذه القطيعي بعده، خبالن الدوران ليس دلياًل{ }بأالغزايل هنا: 
 عامة العلماء بأنه دليل.

هو أكثر ف، وأما القائلون بأنه ظن. القائلون بأنه قطع هو بعض املعتزلة )ظنًّا، وقيل: قطًعا(قيل: 
 .ك يقول ابن العماد احلنبلي يقولأهل العلم؛ ولذل

 طبًعا ابن العماد ثالثة. 
ا. صاحب الكتب املشهورة هذه سيهقف: ابن عماد الشافعي هو األفائدة  الكثرية جدًّ

 :وابن العماد عند الحنابلة اثنان
 القاضي وهو املتقدم الذي له رسالة يف إهداء الثواب للميت واحلي، وله رسالة يف األصول واجلدل. -

معطية األمان ]مسه األميان اكتاب يف ]غاية املنتهى[ للشيخ مرعي، وله  والثاين: املتأخر الذي شرح - 
و املقدسي ابن العماد وهاملتقدم  عن ال ننقلالسم، وحنن يف األصول ، أو حنو هذا امن حنث األميان[

 املقدسي مث املصري.
طلًقا، ما: وهو أنه ال داللة له قال: وأغلب أهل زماننا يقولون: إنه يدل داللًة ظنية، مث ذكر قواًل ثالثً 

 غري صحيح، ذكرنا قبل قليل عن بعضهم. وهذا
وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة األصول المفيدة للطرد والعكس، "✍

 (".َمن صحَّ طالقه صحَّ ظهاره)نحو 
هذا نوع من أنواع االستدالل على كشف العلة وهو التمسك باألصول، معىن هذا الكالم أن يكون 

لذلك األصل فيجدون أنه األصل معلاًل بعلة، ولكن تلك العلة قد ال تكون واضحة، مث ينظر العلماء 
 التمسك بشهادة األصول()يشاهبه أصوٌل كثرية، فيلحقون الفرع بتلك األصول، وهذه يسموهنا 
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فيأيت الفقيه أو األصويل { هو االستقراء}: فالتمسك بشهادة األصول حقيقته كما قال ابن عقيل
جيد أهنا تشهد بأمٍر ما، وحينئٍذ هذا الذي  عد استقرائه هلذه الفروع الفقهيةفيستقرأ الفروع الفقهية، مث ب

 .شهدت به األصول يكون يناط به احلكم
ستقراء، االتسمى دليل  هي يف احلقيقة كما ذكرت لكم شهادة األصول()هذه الشهادة اليت تسمى و 

ء عندما دة عند الفقهاوهي يف احلقيقة اليت يُبىن عليها كثري من القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية املوجو 
مثل الكليات وغريها إمنا يكون مستندها االستقراء األبواب  وخاصًة الضوابط املتعلقة ببعضيتكلمون 

عشرًة مثاًل كلها تشهد بأصٍل : وشهادة األصول، فتجده يبحث، فيجد أن عدًدا من املسائل لنقول
لى هذا الشهادة قاعدة معني، كل هذه األصول تشهد على حكٍم معني، أو معىًن معني، فحينئٍذ يبين ع

 .كلية، وهي اليت تسمى بالضوابط الفقهية، أو بالقواعد الفقهية
يعين القاضي أبا يعلى، وقد صحح ذلك يف كثري من  وصحح القاضي(): ولذلك يقول املصنف

الكتب، وتبعه كثري من أصحاب أِحد كابن عقيل وأبو اخلطاب، وابن البنا، واملوفق، وغريهم التمسك 
بأن يستقرئ أصول الشريعة فيجدها على : بشهادة األصول، وعرفنا أن شهادة األصول هي االستقراء

ق هذا الفرع هبذه األصول اليت صفٍة واحدة، مث بعد ذلك إذا تنازع  اجملتهدان يف فرٍع معني، فإنه يُلحم
 .استقرأها ووجدها دالًة على معىًن معني، ويُلحقها به

؛ يعين أن استقراءه كان بالطرد المفيدة للطرد والعكس(): ، قولهالمفيدة للطرد والعكس(): قال
 .وتقدم معنا ذلكوالعكس مًعا، 

المفيدة للطرد ): ، قولهألجل هذه اجلملة األصول في الدورانوسبب إيراد المصنف لشهادة 
ف العلة، وشهادة األصول ال تكشف العلة، وإمنا تبنيِّ املناط الكلي، املعىن شكفالدوران ي والعكس(

 . الكلي، وهي اليت تسمى بالكليات
هذا املثال دائًما موجوًدا  من صح طالقه صح ظهاره()؛ أي من أمثلة شهادة األصول نحو(): قال

ك أن من صح أن يطلق زوجته، فإنه ينبين على ذل من صح طالقه صح ظهاره()يف كتب الفقه أن 
ِإنََّما الطَّاَلُق ِلَمن  َأَخَذ : »قال -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-يصح أن يظاهر منها، وأنتم تعلمون النيب 

َر على الوطء وإن مل : ، وأخذ منه فقهاء مذهب أِحد على املشهور عند املتأخرين«بِالسَّاق أن َمن َقدم
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فإنه يصح ظهاره، فإذا ظاهر من زوجه  وبناًء على ذلكابن عشٍر فإنه يصح طالقه، لو يكن بالًغا و 
 .ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود

الذي يصح طالقه هو الذي يصح  نأخذ منها أن من صح طالقه صح ظهاره(): كذلك قوهلم
ظهاره من الرجال، فاألجنيب ال يصح طالقه، فإذا ظاهر أجنيبٌّ من امرأة أجنبيٍة مث تزوجها، فكما ال 

وهذا إحدى الروايتني يف املذهب، . إن ظهاره السابق ال يقع: إذا تزوجها، كذلك نقول ايقع طالقه هب
 .وتعرفون اخلالف فيها املشهور

ا،   شهادة األصول()هذه الكلية، أو  ا جدًّ ا جدًّ وقد مجع بعض املالكية، وبعض املتأخرين كثرية جدًّ
الذي مجعها هو املقَّري فإنه ألَّف كتابًا يف الكليات، واسم كي املال .مجعوها كرسائل يف مذهب أِحد

عمل من طبَّ ملن ]قي ، ولكن اسم الكتاب احلقي[الكليات]كتابه يف الكليات هو طُبمع قدميًا باسم 
مث الكليات يف األحاديث،  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّم-فجمع فيه الكليات املرفوعة عن النيب [ أحبَّ 

 .هذه الكليات هي من شهادة األصول الفقهية، وأغلب
 :على سبيل المثالي يعن

هذه قاعدة . إيالؤهاكم صح أن من صحت ميينه عند احل {من صح طالقه صح إيالؤه} :يقولون -
 .ثانية

وهكذا، أمثلة بالعشرات، بل باملئات إن { من صح طالقه صح توكيله فيه: }كذلك يقولون  -
 .شئت

هذا القول الثاين، وهو أن شهادة األصول ال يصح ( ذلك آخرونمن ومنع : )مث قال الشيخ
إن التحقيق }بني القولني، وقال:  التمسك هبا، وهذا القول حمكيٌّ يف كتب األصول، وقد مجع الطويف

كانت خيتلف باختالف األحوال، واختالف األنظار، فإذا كانت األصول قويًة فيكون حجًة، وإذا  
 فيكون الطويف مجع بني القولني. {األصول ضعيفًة فال تكون حجة

 ."د العلة ال يفيد صحَتهاواطرا"✍
فإن املصنف ملا ذكر مسالك إثبات  اطراد العلة()هذه آخر مسألة يف مسالك القياس وهي مسألة 

وناسب أن يكون بعد الدوران؛ ألنه أحد أجزاء بذكر ما ال يصح أن يكون مسلًكا، العلة ختمها 
د  اأي وجوده اطراد العلة() :ومعىن قوله واطراد العلة(): الدوران، فقال وحدها، فإذا ُوجَدت العلة ُوجم
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واطراد العلة ): معلوهلا وهو احلكم، لكن موجودة دون العكس، دون النظر إل العكس؛ ولذلك قال
لية، وهذا واضح، وهذا جزم به أغلب فاطراد العلة ليس دلياًل وطريًقا لكشف العم  ال يفيد صحتها(

احملض، فإن الذين يرون الطرد احملض هم الذين يرون أن الطرد أصحاب أِحد، إال الذين يرون الطرد 
 .مسلك من مسالك العلة، وهو قول يعين فيه ضعف

: يعين مثاًل من أمثلة الطرد احملض عند غالة القائسني عندما يقولون مثاًل  ومن أمثلة الطرد المحض
القناطر هذا مطّرد، اطر، املاء تبىن عليه عليه القن إن املائع ال يقاس على املاء؛ ألن املاء تبىن: أننا نقول

 .القياس يف يست علة، بناء القنطرة ليست علةً لكن ل
 ."والقياُس جليٌّ وخفيٌّ "✍

بعدما أهنى املصنف احلديث عن مسالك العلة، بدأ يذكر أنواع القياس، وذكر تقسيمني للقياس، 
فبدأ بالتقسيم األول، وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه، فبنيَّ أن القياس باعتبار قوته وضعفه 

َ؟، فقالشرع املصنف بذكر اجللي، ومل يذكر اخلفي، وسأشري  جليٌّ وخفي()ينقسم إل قسمني   .ملم
 ."الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق، كاألمة والعبد في العتقف"✍

 :قسَّم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين
 .جليٌّ  -
 .وخفي -

 .وهذه الطريقة لبعض أصحاب أِحد
 : وبعضهم قسمها إلى ثالثة

 .جلي -
 .وواضح -
 .وخفي -

 .وهذه أشار هلذه الطريقة الثانية ابن عقيل وأبو اخلطاب وغريه
ف اجللي، رِّ عَ احلقيقة أن املصنف مل ي ُ  الجلي ما ُقِطَع فيه بنفي الفارق(): فقال :يبدأ أواًل بالجل

وهذا تعريف ابن  .حيتمل إال معىًن واحًدا قة ما الفهو يف احلقي وأما تعريف الجليوإمنا ذكر نوعه، 
 .عقيل له
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 .أو حنو ذلك{ أنه ما ال جتاذب فيه: }وعرّفه ابن أيب موسى
 :عن القياس الجليوعندما تكلموا 

، وسأشرحه بعد (وهو ما ُقِطَع فيه بنفي الفارق)له نوًعا واحًدا،  ذكر فبعضهم مثل املصن -
 .قليل

 :الجلي ثالثة أنواعبل إن القياس : وبعضهم قال -
 َع فيه بنفي الفارق  .ما ُقطم
 ما ُنصَّ على عليته بالنص: والثاين. 
 ما كان اإلمجاع دليل عليته: والثالث. 

 : فأصبح القياس الجلي ثالث أشياء
 املنصوص على علته. 
 واجملمع على علته. 
 َع فيه بنفي الفارق  .وما ُقطم

أنه نظر إل الفعل،  ما ُقِطَع فيه بنفي الفارق(): وهذا أظنه هو مراد املصنف، لكن قد حنمل قوله
 .ومل ينظر إل العلة، فيكون نظر إل القياس، ومل ينظر إل علة القياس

يعين أن األمة والعبد الذكر سواٌء يف العتق، فإذا أعتق  العتق(في كاألمة والعبد ): يقول املصنف
ال : أمًة فيكون كمن أعتق ذكرًا؛ ألن الشرع مل يلتفت ألوصاف الذكورة واألنوثة يف هذا الباب، فنقول

 .فرق بينهما
 .أنواع القياسيف يعين سيأيت احلديث عنها بعد قليل إن شاء اهلل  نفي الفارق()ومسألة 

 يًّا؟ لكن متى يكون جل
ع يكون جل: قالوا رق ضعيًفا، فإنه يكون قياًسا جليًّا، وأما إذا كان ابنفي الفارق، أو كان الفيًّا إذا ُقطم

 .مظنوٌن نفي الفارق، وإلغاء الفارق املؤثر، فإنه حينئٍذ يكون خفيًّا وال يكون جليًّا
 .الذي يعين نفي فيه الفارققياس ، ال مجيع صور ما نفي فيه الفارق هو اجللي فاملقصود أنه أحد

فلم يعرف إال ياس اخلفي مسي خفيًّا ألنه خفي؛ والق: القياس الخفي :النوع الثاني من القياس
 أو ،إل استدالل؛ ألنه جممع عليه جه يكون واضًحا وبي ًِّنا وال حيتا االستدالل، خبالف اجللي فإنب
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 مظنونةً  فيه العلة تكون مما سبق ما كل اخلفي والقياس فيه، الفارق بنفي عَ طم قُ  قد لكونه أو عليه، منصوصٌ 
 جمزومٍ  غري فيه الفارق نفي كان ما أو اخلفي، القياس يف داخلٌ  فإنه األمور، من وغريها الشبه قياس مثل

 .فيه
 ."في معنى األصل ، وقياس  ى قياس علة وقياس داللة  وينقسم إل"✍

م القياس عموًما باعتبار التصريح بالعلة اجلامعة هل هي مصرٌح  هذا التقسيم الثاين للقياس كله، فقسَّ
 هبا، أم ليس مصرًحا هبا؟ 

 .)ينقسم إلى قياس علة ، وقياس داللة ، وقياس  في معنى األصل(فقال: 
 مبعىن أن هناك علة مصرح هبا. )قياس العلة(

 ال يوجد علة مصرح هبا، وإمنا ما دل على العلة. )قياس الداللة(
يعين أن الفرع هو الذي يف معىن األصل،  صل()قياس في معنى األمسي  )وقياٌس في معنى األصل(

 فالذي يف معىن األصل هو الفرع، الفرع يف معناه، وهو نفي الفارق كما سيأيت.
 ."ح فيه بالعلةرِّ فاألول: ما صُ "✍

علة سواٌء كانت ال بالعلة()أي ما ُصرَِّح يف القياس ؛ ما ُصرِّح فيه(): األول هو قياس العلة، قال
مكشوفًة بالدوران، أو بالسرب والتقسيم، أو باملناسبة واإلخالة، فإهنا تكون  منصوصًة أو جممًعا عليها، أو

حينئٍذ ُعرمفَت العلة وُصرَِّحت، فحينئٍذ نقول: يسمى قياس علة، فقد يكون قياس قوي مقطوع به، وقد 
 وباطل.متوهم وقد يكون يكون ضعيف، 
ع، فيقول: القياس كله مقتصر على : بعض األصوليني يقصر القياس فقط على هذا النو طبًعا الفائدة

بالفرع واألصل،  اليف أغلب كتب األصول ال ميثلون إ قياس العلة، فال بد من وجود علة؛ ولذلك جتد
، يف استخدام الفقهاء أقلبل قد يكون  أن قياس العلة ليس هو الوحيدوالحقيقة وبينهما علٌة جامعة، 

الداللة داللة قياس الشبه كما قال ذلك أبو اخلطاب، ، ومن قياس فاستخدامهم لقياس الداللة كثري
لك قياس نفي فأبو اخلطاب يرى أنه من قياس الداللة، وإن كان بعضهم يرى أنه قسٌم مستقل، كذ

ا   األوصاف.يف الفارق كثري جدًّ
 ."فيه بين األصل والفرع بدليل العلةالثاني: ما ُجمع "✍
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ع  وهو ما ُجِمَع فيه بين األصل والفرع بداللة العلة()قياس الداللة  والثاني(): قال يعين أنه مجُم
بينهما ليس بالعلة نفسها؛ ألن العلة غري مصرح هبا ال نعرفها، وإمنا بداللة العلة؛ أي ما يدل على العلة 

 .إما من الزم العلة، أو من أثر العلة، أو من حكم العلة
 :إذن داللة العلة ثالثة أشياء

 .من الزم -
 .أو األثر -
 .أو احلكم -

د ودائًما ال يثار إل قياس  .قياس العلة؛ ألن قياس العلة أقوى وال شك الداللة إال إذا فُقم
يشرتك األصل والفرع يف وجود دليل العلة وهو الزمها، أو حكمها، : ، فنقولوبناًء على ذلك

ويرتتب على ذلك احتاد حكمهما؛ أي حكم الفرع واألصل بناًء على أنَّا وجدنا أهنما يشرتكان يف 
 .عموًماالالزم، أو دليلها 

ا يف كتب الفقه، لكن أضرب لكم مثااًل أو مثالني على مذهب أِحد،  أمثلة قياس الداللة كثري جدًّ
املشهور يف مذهب اإلمام أِحد أن البكر وإن كانت بالغًة فإن عليها والية إجبار، : فعلى سبيل المثال

ى، لكن يف اإلجياب والقبول فال يشرتط رضاها يف اإلجياب والقبول، أما ما بعد ذلك فهذه مسألة أخر 
ا لوال أن القضاءقد تزوج املرأة البكر من غري إذهنا، وهذا يعين كان قد منع منه، فقد املرأة  ميًا كثري جدًّ

تدخل على زوجها وهي ال تعلم أنه زوٌج هلا إال قبل دخوهلا بدقيقة، وقد زوجها أبوها من يوٍم أو يومني، 
 .والية اإلجبار تثبت على البكر صغريًة أو كبريةوهذا مبين على أصل احلنابلة أن 

 من أين أخذوا هذا؟
هلم أدلة طبًعا من النص ومن غريه، لكن نأخذ دليلهم من قياس الداللة، دليلهم من قياس الداللة 

إن الصغرية عليها والية إجبار، نعم احلكم ثابت، لكن الصغرية ملا كان العقد ال يلزم أن تتكلم : يقولون
: زئ سكوهتا، والبكر نص الشارع على أنه ال يلزم أن ترضى بلفظها، ويكفي سكوهتا حينما قالفيه وجي

ضا، إذن فأخذنا من أخذنا من الداللة وهي السكوت أن الشارع ال يشرتط الر « اهَ ات ُ مَ ا صُ هَ ن ُ إذ  وَ »
ال، بل السكوت للبكر داللة رضا قد : سكوت يدل على عدم الرضا، قد ينازعون، فيقالالداللة إذ ال
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ينازع، لكن أعطيك مثاًل وجه استدالل احلنابلة مع أن هلم أدلة أخرى من النص وغريه، فهذا من نوع 
 .استدالهلم

لته عندما القتل يف املثقل ويف غريه، يف اخلمر يستدلون ببعض أنواع اخلمر بدالكذلك أيًضا يف 
بداللته، إذ من الزم : طبًعا مل يسكر، مل نعرف أن كثريه ُيسكر، نقول. هو مخر: يقذف بالزَّبد يقول

قذفه الزبد، ومن الزم غليه وكونه قد غلى، ليس الغلي الطبخ؛ وإمنا الغلي يعين االشتداد، فإنه يكون 
امسكرًا حينذاك، فنقيس هذا الشراب على اخلمر احملرمة قياس دالل  .ة، وهكذا أمثلته كثرية جدًّ

 ."والثالث: الجمع بنفي الفارق"✍
ل صيعين بني األ الجمع(): قال القياس في معنى األصل()هو املسمى نواع القياس و الثالث من أ

هناك فرٌق لكن ذلك : ال فرق بني األصل والفرع، أو يقال: وهذا مبعىن أنه يقال بنفي الفارق()والفرع 
الفرق ليس مبؤثر، والقياس بنفي الفارق كثري أيًضا يف كتب األصول، ومثَّل له املصنف، ولكن تارةً يكون 

 .قطعيًّا، وتارًة يكون ظنيًّا
 .مة العلماء التعبد بالقياس عقاًل"مسألة: أجاز األئمة األربعة وعا"✍

ره بعد احلديث عن تصور القياس، فكأن  بدأ يتكلم يف هذه املسألة املصنف عن القياس ودليله، وأخَّ
عرفت كيفية استخراجه ومعرفة أنواعه بعد ذلك تعلم عرفت القياس، و د أن يقول: بعدما املصنف أرا

طبًعا  )أجاز األئمة األربعة وعامة العلماء(، فقال: يتعبد العقلالأواًل بدأ يتكلم عن  :ه، فقالمَ كْ حُ 
أي من علماء  ؛)وعامة العلماء(بعد قليل، االستثناء سيأتينا إن شاء اهلل  )األئمة األربعة(قوله: 

 .)التعبد بالقياس عقاًل(املسلمني، 
 .ي إثبات األحكام؛ أ)التعبد(قوله: 

يعين أنه جيوز أن يقول الشارع: إذا ثبت احلكم يف مسألٍة فقيسوا عليها كذا.  )بالقياس عقاًل(وقوله: 
 .(تعبد بالقياس عقاًل الإنه )هذا معىن قولنا: 

 .أي أهنم خالفوا يف هذه املسألة؛ (امخالفًا للشيعة والنظَّ )قال املصنف: 
ا،   ليس هلماحلقيقة أن الشيعة يعين  الشيعة()وتعبري املصنف بأنه  كتب يف أصول الفقه كثرية جدًّ

وقد اشتكى كاشف الغطاء؛ يعين أحد أعياهنم يف القرن املاضي من ذلك، وملا أرد أن يأخذ استدالالهتم 
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َد تكلم عن ذلك املرتضى على نفي حجية القياس أخذها من كالم ابن  حزم، لكن من أقدم من ُوجم
  ي،لِّ احلم و [ الذريعة]ا وكتابه موجود وهو الذي نقل عنه املصنف سابقً 

ُ
 .يلِّ ر احلْم هَّ طَ ابن امل

هذه املسألة، ونقل يف ي يف احلقيقة ذكر خالفًا عند الشيعة لِّ ر احلْم هَّ طَ ابن اْلمُ أن  :ومحل الشاهد
 .ذلك نكرون، وأن بعض الشيعة هم الذين يالتعبد به عقاًل عن املرتضى أنه جرى 

 ."وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما"✍
أهو كذلك احلقيقة أن هذا اإلجياب ال أدري يعين  وأوجبه القاضي وأبو الخطابي وغيرهما(): قوله

أنه جائٌز عقاًل [ التمهيد]، ويف كالم أيب اخلطاب يف [العدة]أم ال؛ ألن الصريح يف كالم القاضي يف 
وليس بواجب، لكن أبا اخلطاب بعدما ذكر اجلواز ذكر بعده قياس الشبه يف احلجاج يف قياس الشبه 

دلت الداللة على علة األصل،  إذا: }أتى بكالٍم قد يُفَهم منه أنه واجب، فقال يف مسألة قياس الشبه
وعلمنا وجودها يف الفرع، فقيام الداللة العقلية أو السمعية على التعبد بالقياس يدل على وجوب قياس 

توجيه يعين أحبث عن ين رمبا يع: أنا أقولفهذا الكالم قد يُفهم منه ذلك، { الفرع على ذلك األصل
من ابن مفلح؛ ألنه قد تبعهم أظن ريه، وهو قد أخذه كالم الشيخ قطًعا الشيخ مل يأخذه إال تبًعا لغ

 .على هذا النص املرداوي، فرمبا أخذوه من بعض كالم أيب اخلطاب، ومن كالم القاضي
 ."مسألة: القائل بجوازه عقاًل، قال: وقع شرًعا"✍
يعين أن الشرع قد تعبدنا بالقياس، مث استدلوا  )القائلون بجوازه عقاًل، يقولون: قد وقع شرًعا(قال: 

ا سواًء من الكتاب، أو من السنة،  ا جدًّ ا جدًّ ﴿فَاع َتِبُروا يَا ُأوِلي على ذلك بأدلة كثرية جدًّ
اع الصحابة، واألدلة عليه وكل ما جاء فيه االعتبار يف القرآن، واألحاديث، وإمج، [2]احلشر:األَب َصاِر﴾

 كثرية.
 ."على قياس  خالَف نصًّا لَ مِ وحُ ، إال داؤوَد وابَنه، وأومأ إليه إمامنا"✍
يقوالن: إن القياس جائٌز وود الطائي يعين أن داوود الطائي وابنه حممد بن دا )إال داوود وابنه(قال: 

التعبد به عقاًل، لكن مل يَرمد يف الشرع ما يدل على جواز التعبد به؛ يعين من جهة الشرع، بل إن الشرع 
قد جاء بضده، فإن داوود وابنه يقولون: إن الشرع قد ورد حبظر القياس، ويذكرون يف ذلك آثارًا كثرية، 

.  والرجوع هلا يعين بنيِّ
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َذت من كالم اإلمام أِحد يف  )أومأ إليه إمامنا(هذه العبارة  ومأ إليه إمامنا()وأوقول املصنف:  ُأخم
رواية امليموين حينما قال أِحد: }يتجنب املتكلم هذين األصلني: اجململ والقياس{ أخذ منه املصنف 

 كالم ة: أن القياس ليس حبجة. وسيأيت توجيهها يفوغريه: أن هذا إمياٌء من اإلمام أِحد هلذه املسأل
 املصنف بعد قليل.

هذا اإلمياء الذي من أِحد نصَّ على هذا اإلمياء قلت لكم: القاضي، وأبو اخلطاب، ونقل القاضي 
يف كتابه ]الروايتني[ عن شيخه أيب عبد اهلل بن حامد: أن بعض أصحاب اإلمام أِحد ذهبوا إل هذه 

هم، ورمبا يكون يعينو الرواية وانتصروا هلا،  مل يسمي ألنه  ؛ليسوا من الفقهاء رمبا ال أدري لكن مل يسمِّ
 املتقدمني ألن الناقل هو ابن حامد، ونقله عنه تلميذه القاضي. هملكن منو من قال هبذا القول، 

لت الرواية اليت ذكرهتا لك قبل قليل وهي رواية امليموين عن أِحد )وُحِمَل(قال:  )َوُحِمل ؛ أي ُوِحُم
هذا احلمل ِحله عليه القاضي وابن عقيل وغريهم، ولكن أبو اخلطاب ذكر  على قياس خالف نصًّا(

تأول القاضي للرواية عن أِحد، قال: }والظاهر خالفه{ وتعبريه بأن الظاهر خالفه قد يدل على أن 
 .ثبت هذه روايًة عن أِحد؛ ألنه قال: }والظاهر خالفه{؛ أي خالف هذا التأويلأبا اخلطاب يُ 

ِحله عليه الشيخ تقي الدين قال: }إمنا هذا يكون من باب تقدمي خرب الواحد وهناك تأويل آخر 
على القياس{ فقول أِحد: }ليجتنب{؛ أي معارضة خرب الواحد بالقياس، فيكون أوسع، وعلى العموم 

اخلطاب فظاهر كالمه إثباهتا، أبو منهم من أنكر هذه الرواية كما قلت لكم عن القاضي وغريه، وأما 
 بن حامد.وقبلهم ا
 ."واألكثر بدليل السمع"✍

هذه المسألة تتعلق بأن الدليل الذي دل على القياس ووجوب اتباعه هل هو السمع أم السمع 
 والعقل مًعا، أم غير ذلك؟ 

فقط، التعبد إمنا هو السمع  طبًعابه،  القياس والتعبدفيها أقوال، وذكر ابن عقيل أن الدليل على 
املسودة[ أنه ]وقيل: مها مًعا. وهذا القول الثاين: أنه السمع والعقل مًعا. ذكر الشيخ تقي الدين يف 

جية القياس، فإهنم حيتجون لعلية القياس بالنقل، حبأشبه بقول أكثر أصحابنا، وأخذ ذلك من تعليالهتم 
لي، وأما ابن عقيل فإنه رأى أنه جيب أال يستدل على القياس إال بالنقل فقط دون وباالستدالل العق

 ما عداه.
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 .واألكثر قطعي(): قوله (واألكثر قطعي)قال: 
يعني أننا إذا قلنا بأنه يعني القياس متعبٌد به شرًعا، فهل الدليل الذي دل على التعبد الشرعي 

 قطعي أم ليس قطعيًّا؟ 
إنه قطعي، الدليل الذي دل على التعبد بالقياس قطعي وهذا موجود : األكثر قالواذكر املصنف أن 

 .األكثر() يف كالم القاضي أيب يعلى، وأيب اخلطاب، وابن عقيل، هذا مراده ب
 {.ية عن اجلميع، عن مجيع أهل العلمأن داللة القطع}: وذكر اآلمدي

َد يف كالم القا: }ولكن نقل بعض احملققني - ن الدليل ليس قطعي، وإمنا هو ضي أيب يعلى أأنه ُوجم
 {.ظين

 هي ثمرة هذا الكالم؟ما 
خصوًصا، فإن بالظاهرية متعلقة : ي قطعية أم ظنية؟ لنقولمثرته يعين قد تكون مثرة داللة هل ه

إن دليل القياس قطعيٌّ : إهنم خالفوا يف حجية القياس، فإن قلنا: هرية وقالوااالعلماء ملا تكلموا عن الظ
أن بعًضا من الناس وهذا نقله أبو : ويترتب على ذلكفقد خالفوا يف أمٍر معلوٌم من الدين بالضرورة، 

هلم، بكر بن العريب املالكي، فقد حكم بكفر الظاهرية، ودوهنم من حكم بفسقهم، وأنه ال يعتد بقو 
تالف كتبهم؛ ألهنم خالفوا مقطوًعا به، وهو إنكار القياس الذي دل عليه إ ال ينظر يف كالمهم، ويلزمو 

: أقرب ما تكون، يعين نقوليعين  املسألة، يعين نسمي الثمرة مثرةهذا يعين مثرة هذه . الدليل القطعي
 .تتعلق بالظاهرية أكثر

مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابنا، وأشار إليه "✍
 ."إمامنا، خالفًا للمقدسي واآلمدي وغيرهما

هذه املسألة متعلقة باحلكم الذي تكون علته منصوصة، إما باللفظ الصريح أو باإلمياء، هل إذا 
َي احلكم لفرٍع  ليس قياًسا، وإمنا هو بداللة : قياًسا، أم نقول كبناًء على هذه العلة، هل يسمى ذلُعدِّ

 اس؟هل فحوى اخلطاب هل هي قياس جليٌّ أم ليس بقي: اللفظ، مثلما قلنا يف الفحوى
إذن فإذا نص الشارع  النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس(): يقول املصنف

: على العلة صراحًة أو إمياًء، فإنه يكون داالًّ على احلكم من غري قياس، ال يلزم أن تقيس، لكن نقول
 .القياس والنص على املعىن: دليله أمران
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القاضي، وأبو اخلطاب،  ممن نص على ذلكمام أِحد، يعين عند أصحاب اإل عند أصحابنا(): قال
ه الشيخ تقي الدين املشهور عند أصحاب اإلمام أِحد،  وابن عقيل، وابن ِحدان، وأبو الربكات، وعدَّ

 .وأن القاضي عبد الوهاب، وبعض أصحاب أِحد ذكر أنه قول اجلمهور
  مسألٍة جاءت من رواية امليموينم يعين اإلمام أِحد، وذلك أن أِحد يف وأشار إليه إمامنا(): قوله

 -َصلَّى اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-واحتج أِحد بنهى النيب { إذا كانت الثمرة واحدًة فال جيوز رطٌب بيابسٍ : }قال
، ومل {فجعل أِحد العلة عامة يف مجيع ما توجد فيه تلك العلة}: يقول القاضي. ببيع الرطب بالتمر

 .بداللة النص، فأخذوا ذلك من كالم أِحدأهنا قياس، فجعلها : يقل
 .بقي عندي مثرة

 طبًعا ما الذي يترتب على ذلك؟
 :يترتب عليه مسائل مهمة جدًّا

 هذا واحد. من هذه املسائل مسألة أن منكري القياس يعملون بالعلة املنصوصة. 
 القياس فإنه ال يَنَسخ نَسخ ويُنَسخ خبالف أن ما ثبت بعلة منصوصة يَ : أننا نقول: األمر الثاني

 (.23:23:1)وهكذا من األحكام املتعلقة . هوال يُنَسخ ب
َُه اهلل تَ َعاَل -يعين به أبا حممد ابن قدامة  خالفًا للمقدسي(): قال املصنف ، وعبارة أيب حممد -َرِحم

بطريق اللفظ العلة املنصوص عليها توجب اإلحلاق : }جازمة بالقول بأهنا قياس، فقد ذكر قول النظَّام
َذ من ذلك أن أبا حممد يرى أن العلة املنصوصة  )وهذا خطأ(، قال: {والعموم ال بطريق القياس فُأخم
 اإلحلاق هبا يكون قياًسا.

 ؛ أي وغريهم من كثرٍي من األصوليني من املذاهب األربعة.)واآلمدي وغيرهما(قوله: 
؛ يعين أنه إذا كان علة التحريم ال غيرها(يكفي في )ة أحد املعتزل وقال أبو عبد اهلل البصري()

عليه حلكم إباحٍة، أو  التعليل حلكٍم حمرم فإنه يكون إذنًا يف القياس، وأما إذا كان التعليل املنصوص
، فإنه ال يكون يعين من باب النص، وإمنا يكون من باب القياس واإلحلاق، ويكون من حكم وجوبٍ 

 باب اإلذن يف القياس.
هو الشيخ تقي الدين، هو قال:  )أبي العباس( املراد ب (أبو العباس: هو قياس مذهبناقال )مث قال: 

 ومل يرجح؛ إذ ال يلزم من قول الفقيه: إن هذا قياس املذهب أنه ترجيٌح هلذا القول. )قياس مذهبنا(
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 وقول الشيخ تقي الدين: إنه قياس مذهبنا. أخذه من باب األميان، فإن الفقهاء يف باب األميان
يفرقون بني التحرمي واإلجياب، ويرون أن من حرَّم على نفسه شيًئا يف األميان، خيتلف على من أوجب 

تنع من كل شيٍء يصدق عليه ذلك على نفسه شيًئا يف باب األميان، فمن حرَّم لزمه اإلطالق، ومي
العني إال ما شاهبها ف والعلة املناط العام، وأما من أوجب على نفسه عيًنا، فإنه ال يُلحُق بتلك صو ال

، ال من حيث العلة، كأن يقول: أكلت اللحم، ومراده باللحم. هنى عن أكل اللحم، ومراده باللحم
 اللحم األِحر، أو اللحم األبيض، أو حنو ذلك. آكل حلًما،
في العبادات واألسباب والكفارات والحدود والمقدَّرات عند مسألة: يجري القياس "✍

 ."أصحابنا والشافعية، خالفًا للحنفية
 هذه املسألة من املسائل املهمة وهي قضية القياس هل جيري يف العبادات وغريها؟ 

األسباب اليت تكون من باب األحكام  يجري القياس في العبادات واألسباب(): قال املصنف
نصب الزنا إلقامة احلد، فهل يقام عليه اللواط، إذ اللواط سبٌب  -َعزَّ َوَجلَّ -أن اهلل : الوضعية مثل

 .إلقامة احلد
فقط،  قم اَل احلم النص قد جاء بوجوب الكفارة يف وهذا مثل احلج، فإن الشرع أو  والكفارات(): قال

يَةٌ ِمن   ﴾﴿َفِفد  فقسنا عليها كل ترك واجب، بل قاسوا أيًضا بدل  [196]البقرة:ِصَيام  َأو  َصَدَقة  َأو  ُنُسك 
 فدية احملصر وترك الواجب على فدية بدل ترك اهلدي التمتع والقران وهو صيام عشرة أيام.

ا املقدرات،  ات هي احملددات شرًعا، وهذا كثرياملقدر  )والحدود كذلك والمقدرات(قال:  جدًّ
عندما يقولون: جيوز اخلروج يف الليل، فننظر أقرب املقدرات الشرعية  فعلى سبيل المثالباملئات األمثلة، 

فوجدناها نصف الليل، من باب اإلناطة مبعهود الشارع، ومثلها أن يقال أيًضا يف أوقات النهي تتعلق 
صالة ال، صالة الضحى، فنقيس هذه على به بعض أحكام املقدرات وهكذا، ملا نأيت لصالة العيد

 تلك.
أي أصحاب اإلمام أِحد، وهذا القول ذكر القاضي أبو يعلى يف كتاب  )عند أصحابنا(قال: 

املعتمد[ ]، ذكر أهنم أمجعوا، طبًعا و[املعتمد]]املعتمد[ أهنم أمجعوا على ذلك ليس يف ]العدة[ وإمنا يف 
غري موجودة منقوالت  عتمد األصلي غري موجود؛ ألن منهألن املهو خمتصر املعتمد األصلي؛ إمنا  مطبوع
 عندنا.
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وهذه املسألة من املسائل اليت حتتاج إل يعين تفريق  )خالفًا للحنفية، فإن الحنفية ينكرونه(قال: 
 بني أنواع املقدرات، فإن بعض أنواع املقدرات جتري فيها القياس، وبعضها ال.

 ."من الشارع ال بالقياس مسألة: يجوز عند األكثر ثبوت األحكام كلها بتنصيص  "✍
وهي متعلقة هل هذه املسألة تتعلق بالبحث يف اجلواز ال يف الوقوع؛ ألهنا مسألتان: وقوٌع وجواز، 

دون بالقياس، هل مع تعبدنا بالقياس ميكن أن تكون مجيع األحكام ال حتتاج إل بعملا قلنا: إننا مت
 القياس فنتعبد بشيٍء غري موجود؟

؛ أي عند أكثر األصوليني، قال ابن )عند األكثر(؛ أي جوازًا لو وقوًعا )يجوز(يقول املصنف: 
 .مفلح: }عند أصحابنا واجلمهور{

 .م؛ أي مجيع األحكا)ثبوت األحكام كلها(
فال حنتاج  حبيث أن الشارع ينص على حكم كل مسألة بعينها ال بالقياس، )بتنصيص  من الشارع(

 .إل القياس. هذا جيوز
والذين منعوا من ذلك قالوا: هلم أسباب، أهم أسباهبم أهنم يقولون: حنن متعبدون، كيف نتعبد 

 يف مسائل التكليف.بشيٍء ال يقع، وقد مر معنا مسألة التكليف إذا مل يوجد مر معنا 
: هل الشرع لما تعبدنا بالقياس بقي عندنا مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدًّا طال فيها الجدل

 ؟إن النصوص الشرعية ال تفي أم الهل صحيح أنه ال بد من القياس من وجوده، ف
من أشهر من تكلم يف هذه املسألة إمام احلرمني اجلويين، فإن اجلويين قد ذكر أن نصوص الشريعة 
ال تفي بعشر معشار األحكام، فنحن حمتاجون إل القياس، وقال: ال ميكن أن تفي. وهذا الكالم منه 

إن }، ويقول: ممن رد عليه الشيخ تقي الدين يف ثالثة مواضع من كتبهو رد عليه مجاعة من احملققني، 
 .هذا غري صحيح، بل الشريعة قد نصت على مجيع األحكام علمه من علمه، وجهله من جهله{

لكن عندما نقول: نصَّت، ندخل يف النص الفحوى، وندخل يف النص املفهوم، فإنه من النص، 
حلاق وندخل من النص نفي الفارق، فإن نفي الفارق بعضهم ال يراه قياًسا، وإمنا يراه من باب اإل

اللفظي، الداللة اللفظية، وهكذا من املعاين، وكذلك ما نص الشرع على علته، مر معنا أنه ليس بقياس، 
 . قبل قليل قد تكلمنا عنه.قياس، وميكن أال يكون قياًسا ميكن أن يكون



 

 

 

 

33 

33 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

يف مسألة ، منها ما ذكرنا {غلو يف نفي بعض الدالئل} :يقول {لكن الظاهرية} هذا الشيء، فيقول
 الفارق وغريه.نفي 

ولو نظرنا يف طريقتهم لوجدنا أن ابن حزم ما من مسألٍة وأعياه فيها دليل بطريٍق أو بآخر، }قال: 
الثانية عدم  والثمرةيَب على ابن حزم توسعه يف التمسك باالستصحاب بالرباءة العقلية األصل، لكنه عم 

 .ينالشيخ تقي الد{ نقل ذلك االحتجاج بقول الصحايب
وقد وجدت هلا دلياًل إال القراض، فإين عجزت عن طبَعا تعرفون ابن حزم يقول: }ما من مسألٍة إال 

والدليل عليه إمجاع واضح، والقواعد العامة تدل عليه، ففيه من املعاين ما يدل عليه.  {وجود دليٍل عليه
 وهذه مسألة يعين حتتاج إل بسط، لكن املشكلة الوقت انتهى.

وهو: االستدالل بانتفاء حكِم شيء ، مسألة: النفي إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الداللة"✍
 ."على انتفائه عن مثله، فيؤكد به االستصحاب، وإال جرى فيه القياسان، واهلل أعلم

 :قياس الذي ينتج العدم وهو النفي؛ ألن القياسهذه املسألة متعلقة بال
 .إما ينتج عدًما وهو النفي -
 .أو ينتج إثباتًا وهو الوجود -

 :العدم في القياس من جهتين
 .من جهة احلكم الذي ينتجه -
فقد تكون العلة عدميًة، وتقدم معنا االستدالل بالعلة العدمية عندما تكلمنا . ومن جهة العلة -

 .العلةعن شرط 
أي النفي ؛ النفي(): يقول الشيخ، طبًعا هنا الشيخ يتكلم عن النفي الذي هو حكم الفرع، يقول

 .إن كان أصليًّا()عندما يكون حكًما يف الفرع 
 قسَّم المصنف النفي إلى قسمين:

 النفي األصلي. -
 ئ.والنفي الطار  -

هو الذي مل يتقدمه حكٌم قبل ذلك، فلم يتقدم حكٌم ثابٌت فينفى بعده، فينقل  فالنفي األصلي
 عنه، فيسمى نفًيا أصليًّا.
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الذي سيتكلم عنه بعد ذلك املصنف فهو الذي يطرأ بعد ثبوت احلكم، ثبت عنه حكٌم  أما الطارئ
 مث ننفيه.

ثبت فيه عدم ا القياس يُ ؛ أي النفي أصلي بأن يأيت الشخص بقياس، وهذ)إن كان أصليًّا(يقول: 
 هل هو أصلي؟وجوب شيء، أو عدم حرمة شيء، فعدم الوجوب، وعدم احلرمة هذا نفي. 

 غالبيف مثبت الذمة ابتداًء، وال يوجد ناقٌل نقول: نعم أصلي؛ ألن األصل عدم وجوب شيء يف 
 .األحكام

قياس العلة غري  قالوا: ألن؟ لماذاأي دون قياس العلة، ؛ (جرى فيه قياس الداللة)قال الشيخ: 
 .صليةاألرباءة بال فهو نفي، استمساك فيه موجودة، العلة مل تأتم بعد لُيحَكم

 .نفس املعىن. ؛ أي قياس الداللة إلثبات العدم، أو إثبات النفي أو العدموهو(): قوله، (هوو )قال: 
 .(على انتفائه عن مثله االستدالل بانتفاء حكِم شيء  وهو ): قال

 .لثابت أصاًل هذا معناه االستدالل حبكم األصل ا ()االستدالل بحكم شيء  قوله: 
، (انتفائه عن مثله )ستدل بونانتفى يف األصل،  ؛ أي على انتفاء احلكم)على انتفائه عن مثله(

 هذا هو حكم الفرع، وهذا هو حكم الفرع. (مثله)
 واالستصحاب دليالن يف املسألة.يعين أنه يكون هو  (فيؤكد به االستصحاب)قال: 

ليس فيه مصلحة، أو  هال جيب ألنمثل أن يقال: إن هذا الشيء الفالين  :ايعني أمثلته كثيرة جدًّ 
ياس علة؛ ألنه ا الشيء الفالين ال حيرم؛ ألنه ليس فيه مفسدة. هذا قياس داللة وليس قذنقول: إن ه

 له علة نعرفها متقدمة عليه.ل ال يوجد حكم معلو 
هذه احلالة الثانية، وهذا النوع الثاين من النفي، وهو النفي الطارئ، ومعىن كونه نفًيا  (وإال)قال: 

 .رئًا؛ يعين أنه طرأ بعد ثبوت حكمطا
أي قياس العلة ؛ (جرى فيه القياسان)إي وإال بأن كان نفًيا طارئًا  )وإال(أي النفي  )وإال(قال: 

 طارئًا فإنه يكون ذلك.وقياس الداللة مًعا، فالعدم إذا كان 
هذا التقسيم الذي أورده املصنف هذا قول احملققني، وممن رأى هذا الرأي وانتصر له الشيخ تقي 

قضية القياس العدمي، ، وهي الدين وغريه من أهل العلم؛ ألن هذه املسألة أشكلت على كثري من الناس
 فُيجمع بينها هبذه احلال.
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